


1 
 

การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนการอนุรักษ์พลังงาน  

เร่ือง การบำรุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ 

สุวิทย์  กุลจรัสอารีย์1* ประกาศติ  ช่างสุพรรณ2 และ ชาญชัย  ทองประสิทธิ์3 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่ อ  1) สร้างชุดการสอนการอนุรักษ์พลังงาน เรื่องการบำรุงรักษา
เครื่องปรับอากาศ และ 2 ) หาประสิทธิภาพของชุดการสอนการอนุ รักษ์ พลั งงาน  เรื่ อ งการบำรุงรักษ า
เครื่องปรับอากาศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 สาขาวิชา
ช่างไฟฟ้ากำลัง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคมีนบุ รี ตามหลักสูตร
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเคร่ืองปรับอากาศ รหัสวิชา 2104-2106 ปีการศึกษา 
2559  จ ำน วน  35  ค น  ซึ่ งยั ง ไม่ เค ย เรี ย น วิ ช า เค รื่ อ งป รับ อ ากาศ ม าก่ อน  ผล การวิ จั ย ส รุป ได้ ดั งนี้   
1)  ได้รับชุดการสอนการอนุรักษ์พลังงาน เรื่องการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ประกอบด้วย คู่มือผู้สอน  
คู่มือผู้เรียน คู่มือสื่อ และสื่อการสอน 2) ชุดการสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 87.62/89.29 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
ที่ตั้งไว้ 80/80  
 
คำสำคัญ : ประสิทธิภาพชุดการสอน การประหยัดพลังงาน การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 
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The Development and Efficiency Evaluation of the Instructional Module on 

Energy Conservation Focusing on Air Conditioner Maintenance Topic 

Suwit Kulcharasarree1* Prakasit Changsupan2 and Chanchai Thongprasit3 

Abstract 
 

 The purposes of the current study are to 1)  create the efficiency of an instructional 
module on “ Air conditioner maintenance” , and 2)  to evaluate the efficiency of an instructional 
module on “ Air conditioner maintenance” .   The course specification is based on the 2013 
Curriculum for the Certificate of Vocational Education (Electrical Power Program) , supervised by 
Office of the Vocational Education Commission. The sample frame was identified as 35 third-year 
vocational secondary students under the Electric Power program at Minburi Technical College. 
These students were enrolled in the 2104-2106 “Air conditioning” course.  They have never taken 
any courses on air conditioner maintenance. As a result, the study has found that 1) the efficiency 
of an instructional module on “ Air conditioner maintenance”  contains with Instructor's Guide, 
Student Handbook, Media Guide and Instruction media, and 2 )  the percentage of total average 
score of efficiency from the module test was 87.62/89 .29 , which was higher than the specified 
criteria set as 80/80. 
 
Keywords: Instructional module Efficiency, Energy Saving, Air conditioner maintenance. 
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1. บทนำ 
 พลังงานเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญและจำเป็นต่อการ
พัฒ นาในทุ กด้ านของประเทศ  ขณ ะที่ ป ริม าณ
ทรัพยากรพลังงานในแหล่งต่าง ๆ ถูกนำมาใช้อย่าง
สิ้นเปลือง และแหล่งทรัพยากรธรรมชาติมีแนวโน้มลด
น้อยลงมาก  ทั้งนี้เนื่องจากสังคมขยายตัวเกิดระบบการ
ผลิตเชิงอุตสาหกรรมมากขึ้น  ประกอบกับการใช้เครื่อง
ทุ่นแรงที่ใช้พลังงานมีมากขึ้น ทั้งบางส่วนยังใช้พลังงาน
อย่างไม่ เหมาะสมและฟุ่มเฟือยจึงเป็นสิ่ งที่ เร่งให้
ทรัพยากรพลังงานลดลงอย่างรวดเร็ว และในปัจจุบันยัง
ไม่สามารถหาพลังงานอ่ืนมาทดแทนได้ทันต่อความ
ต้องการย่อมจะส่งผลกระทบที่รุนแรงในอนาคต 
 จากปัญหาความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น ทำให้
ป ระ เทศ ไทยต้ องมี ก ารจั ดการพ ลั งงานอย่ างมี
ประสิทธิภาพในทุก ๆ ภาคส่วน รวมถึงการปลูก
จิตสำนึก และจัดการเรียนการสอนให้ความรู้ด้าน
พลังงานให้เยาวชนอย่างจริงจังต่อเนื่อง โดยเฉพาะการ
พัฒนาระบบการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษา
อย่างเป็นระบบ เพื่ อป้ อน เข้าสู่ ตลาดแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ ซึ่งเป็นสาขาเศรษฐกิจ
ที่ต้องใช้แรงงานที่มีความรู้และทักษะในด้านเทคนิค
และวิศวกรรมที่ต้องควบรวมองค์ความรู้ในด้านการ
อนุ รักษ์ พ ลั ง งานและการบ ริห ารจั ดการ  และ
บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุดจึงมีความจำเป็นต้องจัดทำสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพลังงานให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ ในขั้นการนำไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน
และการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม  โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง
การพัฒนาคุณภาพกำลังคน ซึ่งเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่อยู่
ในวัยเรียนและกำลังศึกษาอยู่ในระบบอาชีวศึกษาและ
เป็นกำลังแรงงานสำคัญที่จะเข้าสู่ระบบงานอาชีพใน
ตลาดแรงงานและภาคอุตสาหกรรมระดับต่าง ๆ ของ
ประเทศ และสืบเนื่องจาก สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (สอศ.) มีการปรับโครงสร้างการบริหาร

และโครงสร้างหลักสูตรสำหรับการเรียนการสอน ใน
ระดับอาชีวศึกษาใหม่ทั้งหมด ทั้งในระดับ ปวช. และ 
ปวส. เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู้ AEC [1] 
 การเรียนการสอนทางช่ างอุตสาหกรรมของ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นการเรียน
เชิงวิทยาศาสตร์ มีความจริงพิสูจน์ได้ ฉะนั้นลำพังเพียง
คำพูดหรือคำบรรยายของครูผู้สอนเพียงอย่างเดียวไม่
อาจจะให้ความกระจ่างแก่ผู้ เรียนได้อย่างเพียงพอ 
ดั งนั้ น สิ่ งหนึ่ งที่ จะช่ วย ให้ผู้ เรียนสามารถ เข้ า ใจ
เนื้อหาวิชาได้โดยง่ายและรวดเร็วขึ้นก็คือ การใช้สื่อการ
เรียนการสอน 
 การพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ได้ยิ่งขึ้นจะต้องปรับปรุงในด้านการกำหนด
รายละเอียดเนื้อหาวิชาและการจัดทำเอกสารเกี่ยวกับ
หลักสูตรและการสอนต่าง ๆ เช่น ตำราเรียน คู่มือครู 
คู่มือนักเรียน คู่มือปฏิบัติ และแบบทดสอบที่ได้มีการ
ทดสอบใช้ก่อนและปรับปรุงจนได้ประสิทธิภาพก่อน
นำมาใช้จริงเป็นต้น ส่วนผู้สอนจะต้องมีการพัฒนา
ตนเองด้านการสอนตลอดจนยุทธวิธีในการสอนให้
เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 จากเหตุผลดังกล่าวการอนุรักษ์พลังงาน เรื่องการ
บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จึงมีความสำคัญต่อการ
เรียนการสอนในสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และการ
ดำเนินชีวิตในประจำวันมาก โดยเฉพาะการเรียนการ
สอนครูผู้สอนมักจะพบอยู่เสมอว่าปัญหาการเรียนการ
สอนในเร่ืองนี้ คือขาดสื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์
ช่วยสอนเนื่องจากไม่สามารถจัดหาวัสดุที่จะนำมาผลิต
สื่อที่มีคุณภาพได้และบางแห่งมีผู้ เรียนจำนวนมาก  
คือในแต่ละห้องจะมีนักเรียนโดยเฉลี่ยห้องละประมาณ 
4 0  ค น  ซึ่ ง อ า จ ท ำ ใ ห้ ก า ร เรี ย น ก า รส อ น ข า ด
ประสิทธิภาพ เนื่องจากกลุ่มของนักเรียนมากเกินไป 
การดูแลควบคุมของครูผู้สอนไม่ทั่ วถึง ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนจึงอยู่ในเกณฑ์ต่ำ 
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 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะสร้างชุดการเรียน
ก า รอ นุ รั ก ษ์ พ ลั ง ง า น  เรื่ อ ง  ก า ร บ ำ รุ ง รั ก ษ า
เครื่องปรับอากาศ ซึ่งผลการวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์และ
ช่วยแก้ปัญหาในการเรียนการสอน และยังเป็นการ
พัฒนาการเรียนการสอนการอนุรักษ์พลังงาน วิชา
เครื่องปรับอากาศ ซึ่ งเป็นการเรียนการสอนของ
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และผลที่ตามมาอาจเป็น
แนวทางให้ครูผู้สอนหรือผู้สนใจ ได้ทำการศึกษาและชุด
การเรียน การสอนในวิชาอ่ืน ๆ ซึ่งสามารถนำมา
ประยุกต์ใช้ได้ และจะเป็นการนำเอาเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาสมัยใหม่เข้ามาในวงการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
ของไทยมากขึ้น การศึกษาด้านอาชีพหรืออาชีวศึกษา
นั้นเป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สำคัญต่อ
การพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์  และสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยังเป็น
การผลิตกำลังคนให้กับตลาดแรงงานด้านอุตสาหกรรม 
ซึ่งจะช่วยให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาตนเองก้าวไปสู่
การเป็นประเทศอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีความเป็นผู้นำในด้านอุตสาหกรรมต่อไป 

 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1  เพื่อสร้างชุดการสอนการอนุรักษ์พลังงาน 
เร่ืองการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 
 2.2  เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการสอนการ
อนุรักษ์พลังงานเรื่องการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ตามเกณฑ์ที่กำหนด 
80/80 
 
3.  ขอบเขตการวิจัย 
 3.1  ขอบเขตด้านชุดการสอน ชุดการสอนการ
อนุรักษ์พลังงานที่สร้างขึ้นเป็นวิชาเครื่องปรับอากาศ
เรื่องการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

 3.2 ขอบเขตด้านประชากร คือนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
กำลั ง สำนักงานคณ ะกรรมการการอาชี วศึกษา  
ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเครื่องปรับอากาศ รหัสวิชา 
2104-2106 
        3.2.1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็น
นักเรียนระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นปีที่  3 
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี  
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ลงทะเบียน
เรียนวิชาเครื่องปรับอากาศ รหัสวิชา 2104-2106  
ปีการศึกษา 2559 จำนวน 35 คน ซึ่งยังไม่เคยเรียน
วิ ช า เค รื่ อ งป รั บ อ าก าศ  เรื่ อ งก า รบ ำรุ ง รั ก ษ า
เครื่องปรับอากาศมาก่อน โดยผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 
4.  วิธีดำเนินการวิจัย 
 4.1  การสร้างชุดการสอน หมายถึงชุดสื่อประสม
ที่มีระบบการผลิตและการนำสื่อการเรียนการสอนมา
ประสมโดยจัด ไว้ เป็ นชุดที่ มีความสัมพันธ์กันกับ
เนื้อหาวิชามาช่วยผู้สอนหรือส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ ตามความต้องการ
ของวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ประกอบเป็นเอกสารได้ดังนี้ 
 4.1.1  คู่มือผู้สอน ประกอบด้วย คำแนะนำ
การใช้ชุดสื่อการสอน รายการหัวข้อ สารบัญ รายการ
วัตถุประสงค์  รายการสื่อการสอน แผนการสอน  
ใบ เนื้ อ ห า  ใบ แบ บ ฝึ ก หั ด  ใบ เฉลยแบ บ ฝึ ก หั ด  
ใบแบบทดสอบ และใบเฉลยแบบทดสอบ 
 4.1.2  คู่มือผู้เรียน ประกอบด้วย คำแนะนำ
การใช้ชุดสื่อการสอน รายการหัวข้อ สารบัญ รายการ
วัตถุประสงค์  รายการสื่อการสอน แผนการสอน  
ใบเนื้อหา ใบแบบฝึกหัด และใบแบบทดสอบ 
 4.1.3  คู่มือสื่อ ประกอบด้วย คำแนะนำและ
วิธีการใช้สื่อ 
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  4.1.4  สื่อการสอน ประกอบด้วยสื่อประเภท 
สไลด์ อิ เล็ กทรอนิ กส์  และสื่ อวีดี ทั ศน์  เรื่ อ งการ
บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 
 4.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบฝึกหัดและ
แบบทดสอบ ซึ่งได้จากการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการสอบถามข้อมูลจาก
ผู้ เชี่ ยวชาญ  สามารถแบ่ งตามวัตถุป ระสงค์ เชิ ง
พฤติกรรมได้ 3 หัวข้อ ดังนี้ 
  4.2.1  ประเภทของเคร่ืองปรับอากาศ 
  4.2.2  การติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ 
  4.2.3  การตรวจซ่อมบำรุงรักษา 
เครื่องปรับอากาศ 
 4.3   การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
  4.3.1  ศึกษาวิธีการสร้างแบบฝึกหัด เนื้อหา 
และวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้จากการศึกษา เพื่อสร้าง
แบบฝึกหัดและแบบทดสอบให้มีความเที่ยงตรงตาม
เนื้อหา 
  4.3.2  สร้างแบบฝึกหัดแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 
ให้สอดคล้องกับเนื้อหาและครอบคลุมจุดประสงค์การ
เรียนรู้  โดยแบ่ งแบบฝึกหัดตามวัตถุประสงค์ เชิ ง
พฤติกรรมเป็นหัวข้อละ 10 ข้อ รวมเป็นจำนวน 30 ข้อ  
  4 .3 .3  น ำแบ บ ฝึ ก หั ด ที่ ส ร้ า งขึ้ น  ไป ให้
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและ
ด้านสื่อการสอน จำนวณ 5 ท่าน ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาเพื่อพิจารณาแบบฝึกหัดฉบับนี้ว่า
ข้อสอบแต่ละข้อตรงตามจุดประสงค์หรือไม่ และนำ
คะแนนความคิดเห็นที่ได้ มาคำนวณหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญได้ค่า
ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมกับ
ข้อสอบทุกข้ออยู่ระหว่าง 0.60 - 1.00 โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 0.88 ซึ่งสูงกว่า 0.50 แสดงว่าข้อสอบทุกข้อ
สอดคล้องอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ 
  4.3 .4  สร้างแบบทดสอบแบบปรนั ย  4 
ตัวเลือก ให้สอดคล้องกับ เนื้ อหาและครอบคลุม

จุดประสงค์การเรียนรู้ จำนวน 20 ข้อ โดยคัดเลือก
ข้อสอบจากแบบฝึกหัดที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC) มากกว่าหรือเท่ากับ 0.80 จากผลการประเมิน
จากผู้เชี่ยวชาญ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.91 
  4.3.4  นำแบบฝึกหัดและแบบทดสอบที่มี
ความสอดคล้องเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 ไป
ทดลองใช้เพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือ กับกลุ่มทดลอง
ซึ่งไม่ใช่กลุ่มเดียวกับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
กำลัง วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่น
อุปถัมภ์) จำนวณ 20 คน เพื่อวิเคราะห์คุณภาพของ
แบบฝึกหัดและแบบทดสอบ โดยหาค่าความยากง่าย 
ค่าอำนาจจำแนก และค่าความเชื่อมั่นของข้อสอบได้
ดังนี้ 
ตารางที่ 1 แสดงผลการหาดัชนีความสอดคล้องและ 
               วิเคราะห์คุณภาพของแบบฝึกหัดและ 
               แบบทดสอบ 

รายการ ผลคะแนน ผลการวิเคราะห ์
ค่าดัชนี้ความสอดคล้อง
ของแบบฝึกหัด (IOC) 

0.88 ยอมรับได้ 

ค่าดัชนี้ความสอดคล้อง
ของแบบทดสอบ (IOC) 

0.91 ยอมรับได้ 

ค่าความยากง่าย (P) 59.3 ดี 
ค่าอำนาจจำแนก (D) 0.33 ค่อนข้างดี 
ค่าความเชื่อมั่นของข้อสอบ 0.73 เช่ือมั่นสูง 

 จากตารางที่ 1 พบว่าค่าดัชนีความสอดคล้องของ
แบบฝึกหัด และแบบทดสอบ (IOC) มีค่าเท่ากับ 0.88 
และ 0.91 ตามลำดับ ซึ่งมีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป อยู่ใน
เกณฑ์ยอมรับได้ ค่าความยากง่าย (P) มีค่าเท่ากับ 59.3 
อยู่ในเกณฑ์ดี ค่าอำนาจจำแนก (D) มีค่าเท่ากับ 0.33 
อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี และค่าความเชื่อมั่นของข้อสอบ 
มีค่าเท่ากับ 0.73 อยู่ในเกณฑ์ความเชื่อมั่นสูง 
 4.4 การดำเนินการเก็บข้อมูล ในการวิจัยครั้งนี้มี
รายละเอียดขั้นตอนการเก็บข้อมูลดังนี้ 
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  4.4.1  ปฐมนิเทศนักเรียนกลุ่มตัวอย่างก่อน
เริ่มสอนด้วยชุดการสอน ผู้สอนได้ชี้แจงวัตถุประสงค์  
การสอนและวิธีการเรียนให้กลุ่มตัวอย่างทราบ 
  4.4.2  ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) เพื่ อ
ตรวจสอบความรู้ของผู้เรียนก่อนการเรียนการสอนการ
อนุรักษ์พลังงานเรื่องการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 
โดยใช้แบบทดสอบ 
  4.4.3  สอนกลุ่มตัวอย่างด้วยชุดการสอนที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยผู้วิจัยทำหน้าที่ควบคุมการเรียนของ
กลุ่มตัวอย่างโดยมีครูผู้สอนประจำวิชาเป็นผู้สอน 
ขั้นตอนและวิธีการสอนดำเนินตามแผนการสอนที่ได้
กำหนดไว้  
  4.4.4  ทดสอบหลังเรียน (Posttest) หลังจาก
ผู้เรียนผ่านการเรียนการสอนการอนุรักษ์พลังงาน เร่ือง
การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ในแต่ละหัวข้อ 
จะดำเนินการทดสอบผลการเรียนด้วยแบบฝึกหัดหลัง
เรียน จึงเริ่มหัวข้อต่อไป จนครบทุกหัวข้อเร่ือง แล้วทำ
การทดสอบผลการเรียนอีกครั้งหนึ่ง โดยใช้แบบทดสอบ 

  4.4.5  นำผลที่ได้จากการทำแบบฝึกหัดหลัง
เรียนและจากแบบทดสอบหลังเรียน มาวิเคราะห์หา
ประสิทธิภาพของชุดการสอนตามขั้นตอนต่อไป 
 4.5  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพการ
สอนในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม SPSS/PC+ ใช้
สูตรการหาประสิทธิภาพชุดการสอน [2] ส่วนการ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของกระบวนการและ
ประสิทธิภาพของผลโดยรวม ใช้สถิติที (t-test) [3] 
แบบข้อมูล 2 ชุด 
 
5.  ผลของการวิจัย 
 5.1  ผลการสร้างชุดการสอนการอนุรักษ์พลังงาน 
เร่ืองการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ สามารถจำแนก
ชุดการสอนได้ ดังนี้ ตามรูปที่ 1 
  5.1.1 คู่มือผู้สอน 
  5.1.2 คู่มือผู้เรียน 
  5.1.3 คู่มือสื่อ 
  5.1.4 สื่อการสอน

 
รูปที่ 1 ชุดการสอน 

 5.2  ผลการหาประสิทธิภาพของชุดการสอนการ
อนุรักษ์พลังงานเรื่องการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
 ผลการวิจัยซึ่งได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏว่า 
ชุดการสอบการอนุรักษ์พลังงาน วิชาเครื่องปรับอากาศ 

เรื่องการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ที่สร้างขึ้นมี
ประสิทธิภาพ 87.62/89.29 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 
80/80 
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ตารางที่ 2 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของ 
              ชุดการสอน 

รายการ คะแนนเต็ม เฉลี่ย ร้อยละ 
คะแนนจากการทำแบบฝึกหัด
หลังเรียนแต่ละหัวข้อ (E1) 

30 26.29 87.62 

คะแนนจากการทำแบบทดสอบ
หลังเรียนครบทุกหัวข้อ (E2) 

20 17.86 89.29 

 ผลการวิจัยซึ่งได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏว่า 
ชุดการสอบการอนุรักษ์พลังงาน วิชาเครื่องปรับอากาศ 
เรื่องการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ที่สร้างขึ้นมี
ผลสัมฤทธิ์จากแบบทดสอบ มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยที่คะแนนหลังเรียน
สูงกว่าคะแนนก่อนเรียน 
ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทาง 
              การเรียนจากแบบทดสอบ 

รายการ N x  D D2 T 

คะแนนทดสอบ
ก่อนเรียน 

35 11.20 233 1,603 31.88** 

คะแนนทดสอบ 
หลังเรียน 

35 17.86 

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
6.  สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าชุดการสอนการ

อนุรักษ์พลังงานเรื่องการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 

ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 

80/80 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย โดยมีค่า

ประสิทธิภาพตัวแรกที่ได้จากคะแนนการทำแบบฝึกหัด

ของนักเรียน ในระหว่างการเรียนการสอน คิดเฉลี่ยเป็น

ร้อยละ 87.62 สูงกว่าเกณฑ์ 80 ตัวแรกที่กำหนดไว้ 

และมีค่าประสิทธิภาพตัวหลังที่ได้จากคะแนนการทำ

แบบทดสอบหลังการเรียน คิดเฉลี่ยเป็นร้อยละ 89.29 

สูงกว่า เกณฑ์ตัวหลังที่กำหนดไว้ จึงอาจกล่าวได้ว่าชุด

การสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นสามารถนำไปใช้สอนนักเรียน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ดี 

 จากการสังเกตของผู้วิจัยในระหว่างกระบวนการ

เรียนการสอน จากการสอบถามความคิดเห็นจาก

ครูผู้สอน และจากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน  

จึงขอประมวลความเห็นเกี่ยวกับชุดการสอนที่ผู้วิจัย

สร้างขึ้น ดังนี้ 
 6.1  ด้านการใช้งานของชุดการสอน ซึ่งประกอบไป
ด้ ว ย  วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์ เชิ งพ ฤ ติ ก ร รม  ใบ เนื้ อ ห า  
ใบแบบฝึกหัด ใบเฉลยแบบฝึกหัด ใบแบบทดสอบ  
ใบเฉลยแบบทดสอบและตลอดจนชุดสื่อการเรียนการ
สอน ได้แก่ สไลด์อิเล็กทรอนิกส์ และสื่อวีดีทัศน์ เป็น
ชุดการสอนที่สร้างขึ้นโดยคำนึงถึงหลักวิชาการและ
ธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ในสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ซึ่งสอดคล้องกับ
ชาญชัย [4] ได้ศึกษาวิจัยเพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพ
ชุดการสอน  เรื่ อ ง ระบบสตาร์ท รถยนต์  ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2538 ลักษณะสื่อการ
สอนประกอบด้วยของจริงผ่าโมเดลพลาสติก แผ่นใส 
และณรงค์ [5] ได้ทำการวิจัยสร้างและหาประสิทธิภาพ
ชุดการสอน เรื่องเกียร์อัตโนมัติ (ภาคทฤษฎี) ตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง กรมอาชีวศึกษา 
พุทธศักราช 2536 ลักษณะสื่อการสอนประกอบด้วย
แผ่นใส หุ่นจำลอง โมเดลพลาสติก ของจริงผ่า และของ
จริง ผลการวิจั ยพบว่ าชุ ดการสอนที่ ส ร้ างขึ้ น มี
ประสิทธิภาพซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 
 6.2  ด้านความสนใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดการสอน 
พบว่าผู้เรียนมีความสนใจสูง เนื่องจากชุดการสอนที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีสีสันสวยงามและเหมาะสม ซึ่งสามารถ
จำลองสถานการณ์การทำงานของอุปกรณ์ให้เห็นเป็น
รูปธรรมขึ้น ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง
เป็นสิ่งเร้าที่กระตุ้นให้เกิดความสนใจอยู่ตลอดเวลา ใน
ส่วนของใบเนื้อหาประกอบด้วยรูปภาพที่ให้รายละเอียด
ในการสื่อความหมายได้อย่างเหมาะสมโดยมีคำอธิบาย
สั้น ๆ ทำให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้น 
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7.  ข้อเสนอแนะ 
 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะต่อชุดการสอนการอนุรักษ์
พลังงาน วิชาเครื่องปรับอากาศ เรื่องการบำรุงรักษา
เครื่องปรับอากาศ ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 7.1  ผู้สอนควรที่จะต้องทำการศึกษาเนื้อหาและ

วิธีการใช้สื่อประกอบการสอนให้เหมาะสมกับเนื้อหา

และสัมพันธ์กับ เวลาที่ กำหนดไว้ในแผนการสอน

 7.2  ผู้สอนควรใช้วิธีการสอนแบบอ่ืน ๆ นอกจาก

วิธีการสอนแบบบรรยาย เช่น วิธีการสอนแบบ ถาม -

ตอบ และวิธีการสอนแบบสาธิต เพื่ อให้ผู้ เรียนมี

กิจกรรมร่วมหรือมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ สอนระหว่าง

บทเรียน 

 7.3  ผู้สอนควรทำการสรุปเนื้อหาทันที หลังจาก
ผู้เรียนทำแบบฝึกหัดแล้วเสร็จ การเรียนการสอนจึงจะ
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
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